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Ik laat op mijn balkon (één hoog, pal op 

het Zuiden, in het centrum van Delft) 

vooral de natuur zijn gang gaan. Dat 

betekent dat geen jaar hetzelfde is, en 

dat ik verrast wordt door wat er zich zoal 

spontaan vestigt en wat elk jaar weer 

WITTE BLOEMEN
Er zijn vanzelf bomen (nou ja, zaai-

lingen van bomen, ik moet niet over-

drijven) gekomen. Zo staat er staat een 

zachte berk die inmiddels nu bijna 

anderhalve meter groot is, maar te 

terugkeert. Ik doe natuurlijk wel onder-

houd, maar laat alles zoveel mogelijk 

zijn eigen gang gaan. Daarbij vind ik 

beestjes belangrijker dan planten, nou 

ja, meestal dan.

Er groeit bijvoorbeeld al jaren Salomons-

zegel, ooit waarschijnlijk via vogelpoep 

binnengekomen. Er staan verschillende 

varens die elk jaar groter worden en 

die ik vorig jaar maar teruggesnoeid 

heb, verder onder meer pitrus, water-

munt, Sint Janskruid en verschillende 

mossoorten. Ook staat er door mijzelf 

geplante lavendel, en diverse bloembol-

letjes die elk jaar weer opkomen.

Overigens, als ik het over mijn planten-

bakken heb, dan noem ik die altijd mijn 

landerijen.

zijner tijd het loodje zal leggen omdat 

de landerij waarin hij zich gevestigd 

heeft niet groot genoeg is. Wel heeft hij 

andere planten, vooral vetplantjes, uit 

dat gebied verdreven!

Verder staat er een zestig centimeter 

hoge esdoorn, een ruim anderhalve 

meter hoge kronkelwilg met een stam 

met een doorsnede van drie centimeter, 

en een paardenkastanje, ook inmiddels 

anderhalve meter hoog. Aan het blad te 

zien wordt dat er eentje met witte bloe-

men, maar hij heeft nog niet gebloeid.

Maar het leukste van mijn balkon zijn 

de beestjes die er zitten. Ik hou name-

slak, boerenknoopjes, het haarslakje, en 

de jachthoornslak. Verder heb ik een 

enkele keer de agaathoren gezien, en 

sinds een jaar of twee zie ik ook regel-

matig de grote glansslak. 

Afgelopen jaar heb ik geen enkele 

naaktslak gezien, wat natuurlijk niet 

wil zeggen dat ze er ook niet waren. 

In voorgaande jaren schoven zowel de 

grote wegslak als de tijgerslak regelma-

tig langs.

Om het prettig te maken voor de slak-

ken en de andere dieren liggen er in 

mijn landerijen op strategische plek-

ken potscherven, want dat is een ideale 

lijk van al die kleine kruipertjes, sluiper-

tjes en glibbertjes!

TIJGERSLAK
Er zijn natuurlijk verschillende soorten 

slakken: de segrijnslak, de gewone tuin-

Slakkensafari op het balkon

Rechts - Gewone tuinslak struint 

door de landerijen.

Negen soorten slakken, springspinnen, snuitkkevers, en vele andere soorten insecten maken van het balkon een 
boeiend ecosysteem, waarin het eten is of gegeten worden. Op rondreis door het natuurreservaat van kunstenares en 
natuurliefhebber Hanny Reneman. 
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schuilplaats voor allerlei beestjes. Leuk 

is om te zien hoe de boerenknoopjes 

soms massaal aanwezig zijn en soms 

helemaal niet.

De kronkelwilg is favoriet voor de tuin-

slak: af en toe klimmen ze omhoog, 

blijven een paar dagen boven zitten, en 

dalen dan weer af. De algen op de stam 

zijn vast superlekker!

De landerij waar lavendel groeit is niet 

aantrekkelijk voor slakken.

FELLE JAGERS
Omdat ik afgelopen voorjaar niet wilde 

dat de slakken mijn hyacinten opvraten, 

gaf ik ze regelmatig lekker groenteafval 

te eten. Ze vertrouwden op deze bijvoe-

ding en mijn bloemen werden met rust 

net als de duizendpoten trouwens, de 

voorkeur geeft aan jong, en blijkbaar 

mals, vlees, want boerenknoopjes, die 

net zo groot zijn als een jong segrijntje 

of tuinslakje, worden met rust gelaten. 

Volwassen segrijnslakken en tuinslak-

ken zijn te groot voor dit soort rovers, 

maar vallen weer ten prooi aan vogels, 

vooral lijsters.

SPRINGSPINNEN
Natuurlijk zitten er ook veel pissebed-

den, in elk geval twee verschillende 

soorten. Ik heb ontdekt dat ze onder 

meer slakkenslijm opeten.

Afgelopen voorjaar zag ik hoe een 

nestje spinne-eitjes (in een mooie, 

wollige cocon in een hoek van de ven-

gelaten. Tot ik een lang weekend weg 

was. Ik kwam terug en er waren alleen 

nog maar slijmerige stompjes te zien. 

Alsof ze wilden zeggen: eigen schuld, 

dan had je maar beter voor ons moeten 

zorgen! Neem eens je verantwoordelijk-

heid, mens!

Omdat er relatief veel slakken in mijn 

landerijen wonen, zijn er ook veel vij-

anden van ze, want de natuur zorgt, 

ook op zo’n klein oppervlak, altijd voor 

evenwicht. Vooral duizendpoten (zowel 

de gewone als de aardduizendpoot) 

zijn felle jagers die vooral slakkeneitjes 

maar ook jonge slakjes opeten. Ook de 

glansslak is een vleeseter die behalve 

plantaardig voedsel ook graag een jong 

slakje verorbert. Dan zie je dat dit dier, 

en hoe ze blaadje voor blaadje opeten en 

alleen de harde nerf laten staan. Som-

mige rupsen zijn niet vanzelf op mijn 

balkon gekomen, want ik zet de rupsen 

die ik in de groente aantref uit in mijn 

landerijen. Ik vind het altijd heel bijzon-

der dat zo’n beestje zo’n lange weg heeft 

doorgemaakt: denk je dat eens in, eerst 

geoogst worden, dan word je machinaal 

verpakt en in een koeling opgeslagen, 

daarna transport per vrachtauto om ten-

slotte in de schappen van een winkel te 

liggen om uiteindelijk door mij gekocht 

en netjes afgerekend te worden. En dan 

tijdens het groente snijden nog net op 

tijd je kopje omhoog steken, ‘Hallo, hier 

ben ik!’.

Als ik vlinders bij mijn balkon zie, hoop 

sterbank) uitkwam. Het leek wel of het 

explodeerde en er kwamen tientallen 

goudgele spinnetjes voorschijn. Het 

merendeel daarvan is natuurlijk opge-

geten, maar een aantal overleefde het en 

maakte prachtige webben. Hoe groter 

het spinnetje wordt, hoe groter ook het 

web dat hij maakt. 

Ook zitten er veel springspinnen, mar-

pissa’s. En dan zijn er natuurlijk nog 

wormen, diverse soorten torren en 

kevers (onder andere snuitkevers, lieve-

heersbeestjes), mieren, te veel om op te 

noemen.

INSECTENHOTEL
Met rupsen heb ik ook een bijzondere 

band, je kan goed volgen waar ze zitten 

ik altijd dat ze daar bij mij hun eitjes 

zullen leggen, een veilige plek. Op mijn 

balkon heb ik ook een insectenhotel 

opgehangen, maar helaas zijn daar tot 

nu toe nog geen kamers volgeboekt.

Een ding is duidelijk: ik geniet heel 

erg van mijn balkon en ga regelmatig 

 ‘s avonds met een zaklantaarn op bal-

konsafari, een aanrader!
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